CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SUBCOMISSÃO ESPECIAL ENCARREGADA DE TRATAR QUESTÕES
ENVOLVENDO ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIMENTO Nº
, DE 2012
(Do Sr. Felipe Pereira)

Solicita a realização de Audiência Pública
para debater questões pertinentes ao
fornecimento

de

energia

elétrica

ao

Estado do Rio de Janeiro e visita dos
membros da Subcomissão nas sedes das
empresas Ampla e Light

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, na forma dos artigos 24 XIV, 29 § 3º e
255, do Regimento Interno desta Casa, ouvido o Plenário desta subcomissão, a
realização de reunião de Audiência Pública para discutir questões relativas aos
problemas enfrentados pelo Estado do Rio de Janeiro no fornecimento de energia
elétrica e ainda visita oficial dos membros da Subcomissão nas sedes das empresas
Ampla e Light.
Para a Reunião de Audiência Pública, solicitamos sejam convidadas as
seguintes autoridades para prestarem esclarecimentos sobre o tema proposto,
incluindo a má conservação dos postes e equipamentos elétricos, as interrupções no
fornecimento de energia, as cobranças abusivas dentre outras questões pertinentes
ao Estado do Rio de Janeiro:
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o Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel Sr. Nelson Hübner
a Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça, DPDC– Sra. Juliana Pereira
da Silva.

o Presidente da LIGHT, Sr. Jerson Kelman;
o Presidente da Ampla, Sr. Marcelo Llévenes;
o Presidente do PROCON-RJ, Sr. José Bonifácio Ferreira
Novellino.

JUSTIFICATIVA

Considerando termos recebido várias denúncias e reclamações de
consumidores acerca da má prestação de serviços prestados pela Light à população
carioca, inclusive da má conservação dos postes e demais equipamentos elétricos no
Estado.
O Ministério Público, o PROCON e a Prefeitura têm tomado algumas
medidas cabíveis. Entretanto, a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel,
responsável pela regulação e fiscalização do setor, não tem apresentado medidas
eficazes.
Os Moradores na Região da Costa Verde e Região Metropolitana do Rio
de Janeiro têm enfrentado frequentes interrupções no fornecimento de energia e a
Ampla, concessionária responsável pela região não tem respondido as reclamações a
contento.
Outra reclamação corrente é relativa às cobranças indevidas. Segundo o
presidente da associação dos moradores de Vigário Geral, João Ricardo de Matos
Serafim, cerca de 2,5 mil famílias apresentaram contas com variações mensais que
chegam a 500%, situação esta constatada em diversos outros bairros, o que é um
nítido indício de equipamentos defeituosos ou sem manutenção.
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Considerando a urgência e gravidade dos problemas enfrentados,
urgem as providências a serem tomadas por esta subcomissão por meio da
Audiência Pública e das visitas in loco que se fazem necessárias para que haja
possibilidade de serem apuradas as denúncias e esclarecidas as medidas já tomadas
e as que ainda são devidas.
Contamos com a compreensão dos pares para a aprovação deste
requerimento.

Sala das Comissões, em

de

Deputado FILIPE PEREIRA
PSC/RJ

de 2012.

